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Doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis, prezes
Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� raz jeszcze
podziêkowa³ wszystkim, którzy przyczynili
siê do ods³oniêcia na murze Aresztu �led-
czego w Gdañsku 11 listopada 2009 r. ta-
blicy pami¹tkowej po�wiêconej pobytowi
Józefa Pi³sudskiego i Kazimierza Sosn-
kowskiego w gdañskim wiêzieniu.

Pamiêtamy o historii

Wraz z mjr. Waldemarem Kowalskim,
cz³onkiem Komitetu Organizacyjnego bu-
dowy tablicy, wrêczyli dyplomy darczyñ-
com i organizatorom za wk³ad w realizacjê
przedsiêwziêcia.

W planie s¹ jeszcze co najmniej dwie
tablice.

� W roku 1935 na VI Walnym Zje�dzie
Ligi Morskiej i Kolonialnej w ówczesnym
Wolnym Mie�cie Gdañsku obradowa³o po-
nad 800 delegatów z ca³ej Polski � powie-
dzia³ Andrzej Januszajtis. � To by³a mani-
festacja polsko�ci Gdañska. Przy okazji
umieszczono na ówczesnej siedzibie Ko-
misarza Generalnego R.P. tablicê upa-
miêtniaj¹c¹ wówczas 15-lecie powrotu
Polski nad Ba³tyk.

W czasie drugiej wojny �wiatowej ta-
blicê zdjêto i zniszczono. Dzia³acze Ko-

Nasz op³atek w �Palowej�

¯yczenia, marzenia, obietnice
Spotkanie op³atkowe i noworoczne cz³onków, mi³o�ników i sympatyków Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� odby³o siê
w pi¹tkowy wieczór, 15 stycznia, w restauracji �Palowa� Ratusza G³ównego miasta przy ul. D³ugiej. By³a to okazja do z³o¿enia
sobie nawzajem ¿yczeñ, podsumowañ, narysowania planów na przysz³o�æ oraz wyartyku³owania marzeñ.

mitetu Organizacyjnego chc¹ j¹ odtwo-
rzyæ. Je¿eli siê uda, to 1 czerwca, w 90.
rocznicê powrotu nad Ba³tyk tablica pa-
mi¹tkowa I i II umieszczona zostanie na
fasadzie historycznego budynku, od strony
Nowych Ogrodów, miêdzy pierwszym,
a trzecim oknem parteru na lewo od wej-
�cia. Inicjatorzy licz¹ na ¿yczliwo�æ i maj¹
nadziejê, ¿e tak samo, albo jeszcze ³a-
twiej, uda siê tablicê sfinansowaæ.

Zmagania o kszta³t Gdañska

� W Gdañsku du¿o siê dzieje, ale nie
zawsze idzie to we w³a�ciw¹ stronê � kon-
tynuowa³ przemówienie doc. dr in¿. An-
drzej Januszajtis. � Cieszymy siê nie-
zmiernie z inwestycji, z tego, ¿e Gdañsk
siê rozwija, ¿e powstaje stadion, a wraz
z nim inna struktura komunikacyjna, któ-
ra bêdzie niew¹tpliwie s³u¿yæ.

Natomiast to, z czym dzia³acze Stowa-
rzyszenia zmagaj¹ siê, to kszta³t Gdañska.
Nie by³o mowy o szczegó³ach. Januszajtis
powiedzia³, ¿e w dalszym ci¹gu konse-
kwentnie bêd¹ starali siê, ¿eby piêkno
Gdañska pozosta³o nienaruszone. ¯eby
tak¿e w nowych inwestycjach wybierano
projekty i kszta³ty, które nie s¹ agresj¹
wobec odwiecznego piêkna.

Przyk³ady agresji, niestety, s¹. Zupe³nie
inaczej, na pewno przyzwoicie, wygl¹da
ulica Powro�nicza, która jest uporz¹dko-
wana, odzyska³a swoj¹ atmosferê. Zupe³-
nie inaczej wygl¹da hotel �Hilton�, nie-
spójny zlepek, wyra�nie nieudany. Prezes
�Naszego Gdañska� wyrazi³ przekonanie,
¿e nawet autor projektu nie jest przekona-
ny, ¿e mu siê uda³o, mimo starañ nie osi¹-
gn¹³ formy, z której byliby�my dumni.

� ¯yjemy, jeste�my aktywni. Bêdziemy,
jak dot¹d, walczyli o piêkno we wszystkich
sprawach w rozwoju Gdañska, bêdziemy
siê starali i�æ rêka w rêkê z w³adzami mia-
sta � doda³ Januszajtis. � Zastrzegamy sobie
jednak prawo do krytyki konstruktywnej,
i obiecujemy wysuwaæ nadal propozycje
rozwi¹zañ zawsze dyktowane sercem i mi-
³o�ci¹ do miasta.

Oby by³ pokój w tych murach
i szczê�cie w pa³acach

� Nie mamy siedziby, korzystamy z sie-
dziby KIK, za co serdecznie dziêkujemy
obecnemu tu prezesowi � kontynuowa³
Andrzej Januszajtis. � Mamy nadziejê, ¿e
uda siê dla nas co� wygospodarowaæ, my-
�limy o niewielkim lokalu na rogu ulic
Ogarnej i Pocztowej, mo¿e tam bêdziemy
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Go�ciem spotkania by³ wiceprezydent Gdañska Maciej Lisicki Do zebranych przemawia ks. o. Roman z Ko�cio³a pw. �w Józefa

Przewodnicz¹cy RM Gdañska Bogdan Oleszek otrzymuje dyplom po-
dziêkowania od Komietu Organizacyjnego

W imieniu Wojewody Pomorskiego Romana Zaborowskiego dyplom
odebra³ dyrektor Wydzia³u Spraw Obywatelskich UW Bernard Mathea

Irena Miko³ajczyk wiceprezes spó³ki �Kupcy Dominikañscy�
Dyrygent Chóru £êgowianie Ma³gorzata Romanowska � wielce zas³u¿ony
cz³onek Komitetu Organizacyjnego

Firma �Greengo� z Gdañska za szczególne zas³ugi otrzymuje dyplom
podziêkowania od Komitetu Organizacyjnego

Piotr Staszczyñski prezes Zarz¹du spó³ki �Gdañskie Melioracje�, która
jako pierwsza udzieli³a pomoc Komitetu Organizacyjnego



mogli pracowaæ? Widzê, ¿e pan wicepre-
zydent Lisicki krêci g³ow¹, ¿e nie, jeszcze
porozmawiamy na te tematy.

Wysz³y ju¿ 102 numery miesiêcznika
�Nasz Gdañsk�, w którym popularyzowa-
na jest wiedza o Gdañsku, jego historii,
istocie jego piêkna, atmosfery. Ten kieru-
nek czasopisma bêdzie kontynuowany.
Nawet pan prezydent Adamowicz przy-
zna³, ¿e zawsze szczegó³owo czyta pismo
�Nasz Gdañsk�, choæ nie zawsze siê
z nami zgadza, przypomnia³ Januszajtis.
To wa¿ne, bo podstaw¹ porozumienia jest
dialog. W tym ponadpartyjnym stowarzy-
szeniu dzia³aj¹, lub s¹ jego sympatykami,
ludzie zwi¹zani z ró¿nymi opcjami poli-
tycznymi, jak i bezpartyjni. Wszystkich
jednak ³¹czy nasz ukochany Gdañsk, na-
sza Ma³a Ojczyzna.

Przyszed³ czas na ¿yczenia. Jak przy-
pomnia³ prezes �Naszego Gdañska� naj-
piêkniej wyrazili to dawni gdañszczanie
na Z³otej Bramie: �Oby siê dobrze wiod³o
tym, co siê kochaj¹, oby by³ pokój w tych
murach i szczê�cie w pa³acach�.

� Szczê�liwy jest cz³owiek, który kocha
i jest kochany, tego wszystkim Pañstwu
¿yczê.

� Dziêkujê pañstwu za to ¿e�cie ak-
tywnie uczestniczyli w minionym roku
w ¿yciu miasta, pokazywali�cie, co dobre,
wytykali�cie b³êdy � mówi³ przewodni-
cz¹cy Rady Miasta Gdañska Bogdan Ole-
szek. � Czêsto taki g³os pomaga, nie lek-
cewa¿ymy ¿adnej opinii. ¯yczê sukcesów
w nowym roku, a¿eby stowarzyszenie da-
lej prê¿nie siê rozwija³o.

Wiceprezydent Lisicki obieca³ siedzibê

� Dziêkujê za zaproszenie w imieniu
prezydenta Paw³a Adamowicza i swoim
w³asnym, ¿yczê Pañstwu w Nowym Roku
wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomy�l-
no�ci � powiedzia³ wiceprezydent Maciej
Lisicki. � Jak pañstwo wiecie jeste�my
w przededniu wielkich zmian w naszym
mie�cie. S¹ to zmiany na miarê tysi¹clecia,
nigdy wcze�niej nie by³o tylu inwestycji
w tak krótkim czasie, bêdzie wielkim wy-
darzeniem je�li nam siê uda wszystkie

przyznane �rodki europejskie wykorzy-
staæ dla dobra miasta i jego mieszkañców.

� By³em w wielkim szoku, kiedy siê
dowiedzia³em, ¿e Stowarzyszenie �Nasz
Gdañsk� nie ma siedziby � kontynuowa³
Lisicki. � Lokal na rogu pocztowej i Ogarnej
jest malutki, trzeba go bêdzie z czym� po-
³¹czyæ, znajdzie siê tam prawdopodobnie
jaka� restauracyjka, czy kawiarnia. Nato-
miast obiecujê pañstwu, ¿e w obrêbie G³ów-
nego Miasta jaki� ciekawy lokal dla pañstwa
znajdê, bo niemo¿liwe jest, ¿eby �Nasz
Gdañsk� nie mia³ siedziby. To jest wstyd!

KATARZYNA KORCZAK

ZDJÊCIA MACIEJ KOSTUN
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Prof. S³awoj Ostrowski autor projektu tablicy pami¹tkowej I Redaktor Katarzyna Korczak otrzymuje dyplom podziêkowania

Roman Nadolny wrêczy³ Dyplom Podziêkowanie Komitetu Organiza-
cyjnego Panu Zbigniewowi Maksymiukowi prezesowi Zarz¹du Saur
Neptun Gdañsk

Pan Szczepan Lewna prezes Zarz¹du GPEC w Gdañsku otrzyma³
dyplom podziêkowanie od Komitetu Organizacyjnego za udzielon¹
pomoc

(...) Dzi� potrzebna jest Pierwsza Brygada

Twoja m¹dro�æ, przywódcza strategia,

By nas wszystkich zjednoczyæ dla sprawy

I pokazaæ, ¿e Polska jest jedna. (...)

Fragment wiersza Zofii Sokó³
�Pierwsza Brygada�
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Polska w swej historii na morzu nie
mia³a takich tradycji jak Anglia czy Hisz-
pania. W Polsce panowa³o powiedzenie
¿e �kto dobrze orze ten nie musi wiedzieæ
co to morze�. Ale by³y te¿ i m¹dre g³osy,
jak ksiêdza Stanis³awa Staszica (1755�
1826), wielkiego propagatora polityki mor-
skiej: �trzymajmy siê morza � morze ¿ywi
morze bogaci�. Proboszcz Ko�cio³a Mariac-
kiego w Gdañsku Jan Dantyszek (1523�
1537) wychowanek Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego, pó�niejszy biskup na Warmii
i sekretarz króla Zygmunta Starego, te¿
proponowa³ budowê drugiego portu na
morzu.

O dostêp do morza
Czas p³ynie � mamy rozbiory Polski,

zaborcy bij¹ siê miêdzy sob¹, wybucha I
wojna �wiatowa, w wyniku tych wydarzeñ
Polska wywalczy³a sobie niepodleg³o�æ
dziêki m¹drej polityce Józefa Pi³sudskiego
i innych ludzi, jak Roman Dmowski, Igna-
cy Paderewski, Ignacy Daszyñski. Niepod-
leg³o�æ przysz³a, ale Polskê czeka jeszcze
d³uga i krwawa walka o ka¿d¹ czê�æ by³ej
Polski: trzeba walczyæ o Lwów, Wilno,
�l¹sk, Wielkopolskê i Pomorze. W opar-
ciu o trzynasty punkt orêdzia prezydenta
Stanów Zjednoczonych, który mówi³, ¿e
�powinno byæ utworzone niepodleg³e pañ-
stwo polskie, które winno obejmowaæ zie-
mie zamieszka³e przez ludno�æ polsk¹,
mieæ zapewniony dostêp do morza i jego
niezale¿no�æ polityczn¹ i gospodarcz¹ oraz
terytorialn¹ winna byæ zagwarantowana
uk³adem miêdzynarodowym�.

Aby ten cel osi¹gn¹æ musia³ to kto�
zrobiæ. Jednym z nich by³ Józef Haller.
Urodzi³ siê 13 sierpnia 1873 r., ukoñczy³
szko³ê kadetów i Wojskow¹ Akademiê
Techniczn¹ w Wiedniu (1895). Z wojska
austriackiego na w³asn¹ pro�bê przeszed³
w stan spoczynku w 1911 r. i zaj¹³ siê
wychowaniem m³odzie¿y, w 1913 r. wraz
z kolegami opracowa³ wzory odznak i ter-

10 lutego 1920 r. gen. Haller zaznaczy³ nasz powrót
nad Ba³tyk symbolicznymi Za�lubinami Polski

z Morzem w Pucku

Refleksje po 90 latach
Za�lubiny w Pucku by³y wa¿nym wydarzeniem w dziejach Polski, po prawie 150 letnim okresie zaborów. W dziejach
Polski zapisano wiêcej za�lubin z morzem. Wa¿ne za�lubiny by³y za czasów króla W³adys³awa IV na Przyl¹dku Red³owskim
w Kolibkach � bra³y w nim udzia³ okrêty pod polsk¹ bander¹ oraz komisarze królewscy: Jerzy Ossololiñski � wojewoda
sandomierski, Gerard Denhoff � starosta ko�cierski, opat cystersów oliwskich Jan Grabiñski, Jerzy Hewel � kupiec gdañski
� organizator floty królewskiej (jego kamienica mie�ci³a siê w Gdañsku przy ul. D³ugiej pod nr. 1 obok Z³otej Bramy).

minów harcerskich. To on zaproponowa³
po³¹czenie Krzy¿a Maltañskiego z krzy-
¿em Virtuti Militari aby daæ pocz¹tek
Krzy¿owi Harcerskiemu. Po wybuchu
I wojny �wiatowej wstêpuje do Legionów
Polskich, wyreklamowany z poboru do
wojska austriackiego staje siê jednym z or-
ganizatorów Dru¿yn Strzeleckich. Z pole-

Rozrasta siê Armia B³êkitna

Nominacja Hallera na to stanowisko na-
st¹pi³a 4 pa�dziernika 1918 r. Dwa dni pó�-
niej z³o¿y³ przysiêgê pod Nancy w obecno-
�ci wszystkich jednostek polskich. Armia
B³êkitna szybko siê rozrasta³a. Z Polonii
amerykañskiej przyby³o 25 tysiêcy osób,
z W³och 37 tysiêcy. Wiosn¹ 1919 r. armia
mia³a stan oko³o 100 tysiêcy ¿o³nierzy
pragn¹cych wyjazdu do Polski. Hallerczy-
cy przybyli do kraju w kwietniu 1919 r.
i wziêli udzia³ w walkach o kszta³t granic
II Rzeczypospolitej. W maju 1919 r. po-
szli na odsiecz Lwowa i bronili Ma³opol-
ski Wschodniej, w czerwcu zabezpieczali
granice od strony czeskiej i niemieckiej
oraz wspierali �l¹skich odnosz¹c sukcesy
pod dowództwem genera³a Hallera.

W dniu 28 czerwca 1919 r. w Wersalu
ko³o Pary¿a podpisany zosta³ traktat po-
kojowy koñcz¹cy II wojnê �wiatow¹, na
podstawie którego Pomorze mia³o wróciæ
do Macierzy. S¹dzono, ¿e nast¹pi to ju¿
w pa�dzierniku tego roku (1919) ale Niem-
cy opó�nili opuszczenie Pomorza przed
wej�ciem wojsk polskich dowodzonych
przez gen. Hallera, które to wojska by³y
entuzjastycznie witane przez miasta po-
morskie, jak Toruñ, gdzie we wszystkich
ko�cio³ach bi³y dzwony i odprawiano na-
bo¿eñstwa. Witano chlebem i sol¹, s³owa
powitania wyg³osi³ pierwszy polski woje-
woda pomorski dr Stefan £aszewski mó-
wi¹c: �Generale! oczy Prus Królewskich
zwrócone by³y ku tobie a w sercach p³on¹³
ogieñ szacunku, czci i wdziêczno�ci, ¿e
przez morza przedar³e� siê do Francji, by
stan¹æ jako przedstawiciel armii polskiej
i zostaæ zwyciêzc¹�.

W Toruniu genera³ wyda³ odezwê do
mieszkañców Pomorza, by³y tam m.in. te
s³owa: �Odwieczne dziedzictwo Piastów
i Jagiellonów, kolebka Kopernika wraca
znowu do Macierzy, przed 600 laty wydar-
te królowi £okietkowi przez zakon krzy-
¿acki i z³¹czone ponownie przez K. Ja-

cenia Naczelnego Komitetu Narodowego
sformowa³ Legion Wschodni (1914). Po
jego rozwi¹zaniu w 1916 r. dowodzi³ Bry-
gad¹ Legionów z któr¹ przeszed³ front
austriacko-rosyjski i po³¹czy³ siê z II kor-
pusem (1918), zosta³ dowódc¹ tego kor-
pusu, a po jego rozbiciu przedosta³ siê
przez Kijów, Moskwê i Murmañsk do
Francji, gdzie na polecenie Komitetu Na-
rodowego Polskiego w Pary¿u tworzy³
pod swym dowództwem Armiê Polsk¹,
od kolorów munduru zwan¹ Armi¹ B³ê-
kitn¹.
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gielloñczyka dziêki pokojowi w Toruniu
a¿ po czasy zbrodniczego rozbioru nasze-
go pañstwa�.

Odezwa do mieszkañców Pomorza
10 lutego 1920 r. nast¹pi³a wymiana

not miêdzy koalicj¹ a Niemcami, po czym
Traktat Wersalski wszed³ w ¿ycie. Tydzieñ
pó�niej wojska genera³a Hallera przekro-
czy³y granicê demarkacyjn¹. Historia cza-
sem p³ata figle. Tak by³o z odzyskaniem
przez Polskê Pomorza. W imieniu rz¹du
polskiego przejmowa³ dowódca wojsk pol-
skich Polak o niemieckim nazwisku Józef
Haller a przekazywa³ dowódca wojsk nie-
mieckich o nazwisku polskim gen. Von
Malachowski.

Mamy 10 lutego 1920 r. Gen. Haller
przyby³ do Pucka, poci¹g za�lubinowy
przyjecha³ ok. godz. 13-tej, przy powitaniu
genera³a bateria dzia³ odda³a salwê hono-
row¹. Przyby³ych go�ci przywita³y t³umy
mieszkañców Pucka i okolicy. Meldunek
genera³owi z³o¿y³ por. Szmidt a powita³
go starosta powiatu puckiego dr £êcki,
powitano chlebem i sol¹ oraz córka puc-
kiego kupca recytowa³a wiersz specjalnie
napisany na tê okazjê. Po powitaniu Hal-
ler zbli¿y³ siê do pocztów sztandarowych,
orkiestra gra³a hymn, a gen. przeszed³ przed
kompani¹ honorow¹ I Batalionu Morskie-
go. Po powitalnym przemówieniu gen.
Haller �ciska³ i ca³owa³ rybaków kaszub-
skich. Spod dworca pochód ruszy³ nad
zatokê, aby do przerêbla w lodzie wrzuciæ
pier�cieñ za�lubinowy. Gen. Haller otrzy-
ma³ dwa pier�cienie od Polonii Gdañskiej
na dworcu kolejowym w Gdañsku na zor-
ganizowanej manifestacji. Pier�cienie te
przekaza³ gen Hallerowi prawnuk twórcy
naszego hymnu dr Józef Wybicki. Na cze-
le pochodu szli rybacy kaszubscy w sztor-
mowych ubraniach i butach nios¹c nios¹c
chor¹giew ko�cieln¹ Z Maryj¹ Królow¹
Polski i polskim napisem �Módl siê za
nami orêdowniczko nasza�.

Wincenty Witos, Stanis³aw Wojciechowski,
Maciej Rataj�

Genera³ jecha³ na siwym koniu ze szwa-
dronem szwole¿erów i u³anów krocho-
wieckich. Obecni byli wicepremier Win-
centy Witos, minister spraw wewnêtrznych
pó�niejszy prezydent RP Stanis³aw Woj-
ciechowski, Maciej Rataj przysz³y mar-
sza³ek sejmu, Maciej Biesidecki komisarz
RP w Gdañsku, wojewoda pomorski dr
Stefan £aszewski, dr Józef Wybicki, gen
Kazimierz Sosnkowski oraz s³ynny ka-
szub bior¹cy udzia³ w walkach o polsko�æ
Antoni Abraham. Józef Pi³sudski i wielu
innych osobisto�ci nie bra³o udzia³u, bo

w tym czasie odbywa³o siê uroczyste po-
siedzenie sejmu podczas którego powo³a-
no Komisjê Morsk¹. Dokonuj¹c otwarcia
uroczysto�ci nad Zatok¹ Puck¹ gen Haller
powiedzia³: �Oto dzi� dzieñ krwi i chwa³y!
On dniem wolno�ci bo rozpostar³ skrzy-
d³a Orze³ Bia³y nie tylko nad ziemiami
polskimi ale i nad morzem polskim. Na-
ród czuje ¿e go ju¿ nie dusi hydra, która
dotychczas okrêca³a mu szyjê i pier�. Te-
raz wolne przed nami �wity i wolne kraje.
¯eglarz polski bêdzie dzisiaj móg³ wszê-
dzie dotrzeæ pod znakiem Bia³ego Or³a,
ca³y �wiat stoi mu otworem. Zawdziêcza-
my to przede wszystkim mi³osierdziu Bo-
¿emu a potem wszystkim tym którzy
w walce nie ustawali lecz dotychczas wy-
trwali, zw³aszcza naszym praojcom, któ-
rzy walki o wolno�æ toczyli. Cze�æ im!
Oni nie do¿yli tej radosnej chwili. My
szczê�liwi�. Przemawia³o jeszcze wiele
osób. Ksi¹dz dziekan po�wiêci³ banderê
polsk¹ któr¹ wci¹gnêli na maszt dwaj
marynarze mat K. Wi�niewski i st. mar.
F. Napiera³a, wojskowi salutowali, orkie-
stra zagra³a hymn narodowy, armaty od-
da³y 21 salw chor¹¿owie zanurzyli w wo-
dzie sztandary. Mszê polow¹ celebrowa³
ks. dziekan Rydlewski, a asystowa³ mu ka-
pelan marynarki woj. ks. W³adys³aw Mie-
gon � obecnie b³ogos³awiony, a kazanie
wyg³osi³ kapelan Dywizji Strzelców Po-
morskich ks. Józef Wrycza, ten którego
Niemcy szukali ca³¹ wojnê, by³ on preze-
sem Tajnej Organizacji Wojskowej �Gryf

Pomorski� w czasie II wojny �wiatowej.
Po dziêkczynnym �Te Deum� oficerowie
wsiedli na konie i z go�ciem udali siê na
brzeg zatoki. Gen. Józef Haller siedz¹c na
koniu wrzuci³ do morza pier�cieñ, drugi
za³o¿y³ na palec. Bateria artylerii odda³a
salut. Ods³oniêto i po�wiecono pami¹tko-
wy s³up za�lubinowy. Na tym s³upie od
strony morza znajdowa³ siê orze³ Jagiel-
loñski a od strony l¹du napis: �Roku pañ-
skiego 1920 10 lutego na wieczn¹ pami¹tkê
odzyskania morza polskiego�. Umiesz-
czono na nim proporzec kaprów polskich.
Podpisano te¿ akt za�lubin przez osobi-
sto�ci tam obecne. Nastêpnie odby³o siê
uroczyste przyjêcie, jedno w hangarach
lotniczych a drugie dla przedstawicieli w³adz
i zaproszonych go�ci w domu kuracyjnym.
Byli tam te¿ przedstawiciele kultury, dzien-
nikarze, delegaci wielu miast Polski oraz
przedstawiciele obcych pañstw.

U gospodarza Witolda Kukowskiego

Przyjêcie to zorganizowa³o Towarzy-
stwo Czerwonego Krzy¿a w Pucku. Ka-
szubi mówili, ¿e zatoka to nie morze i za-
¿yczyli sobie aby gen. Haller dokona³
za�lubin na wielkim morzu we Wielkiej
Wsi w której to Haller wybudowa³ sobie
dworek wypoczynkowy � miejsce to na-
zwano potem Hallerowo a po II wojnie
nazywa siê to W³adys³awowo. W Gdyni
Kolibkach te¿ odby³a siê uroczysto�æ za-
�lubin nowa oraz uroczyste przyjêcie dla
oficerów i szwadronu kawalerii u gospo-
darza Witolda Kukowskiego, który spro-
wadzi³ z Gdañska na to przyjêcie srebrn¹
zastawê dla 120 osób. Gen. Haller w woj-
sku funkcjonowa³ do 1926 r. i przeszed³
w stan spoczynku. W czasie s³u¿by woj-
skowej bra³ udzia³ w 44 bitwach. Józef
Pi³sudski nie zawsze by³ zgodny z pogl¹-
dami gen Hallera, sam by³ socjalist¹, a Hal-
ler by³ zwolennikiem Narodowej Demo-
kracji (Endecja). Po ró¿nych prze¿yciach
wojennych gen. Haller przebywa³ za gra-
nic¹. Po roku 1956 odwiedzi³ Jasn¹ Górê
gdzie pozostawi³ pami¹tki religijne. Hal-
ler zmar³ 4 VI 1960 r. w Londynie maj¹c
87 lat. Na pogrzebie zabrak³o przedstawi-
cieli w³adz Polski Ludowej, nad grobem
przemawia³ kap³an niskiej rangi, dopiero
potem kondolencje nades³ali papie¿ Pius
XII, prymas Stefan wyszyñski, prezydent
Francji De Gaulle. Prochy �B³êkitnego
Genera³a� dziêki inicjatywie harcerzy po-
wróci³y w 1993 r. ju¿ do kolejny raz wy-
zwolonej Polski i spoczê³y w Krakowie
w ko�ciele garnizonowym.

TADEUSZ M£YNIK

Pomnik gen. Józefa Hallera w Pucku

Fot. Czes³aw Skonka
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Celem KOMITETU jest krzewienie
w�ród mieszkañców Gdañska i odwiedza-
j¹cych go turystów wiedzy o wa¿nych wy-
darzeniach w jego historii i przypomnienie
o faktach, które nie pozosta³y bez znaczenia
dla dziejów Polski.

Tu by³ gmach Komisariatu Generalnego RP
w Wolnym Mie�cie Gdañsku

KOMITET � dzia³aj¹cy w imieniu Sto-
warzyszenia �Nasz Gdañsk�, Stowarzysze-
nia Mi³o�ników Mazurka D¹browskiego
w Gdañsku, Stowarzyszenia Narodowego
Centrum Kultury Tatarów RP w Gdañsku,
Aresztu �ledczego w Gdañsku, Komendy
Miejskiej Policji w Gdañsku oraz wielu
Osób patriotycznie zaanga¿owanych �
przyj¹³ sobie za cel ods³oniêcie dwóch
kolejnych Tablic Pami¹tkowych.

� Jako pierwsza ma byæ odtworzana
Tablica, jaka zosta³a zniszczona we wrze-
�niu 1939 r., ods³oniêta w czerwcu 1935 r.
na gmachu Komisariatu Generalnego RP
w Wolnym Mie�cie Gdañsku. Odtworzo-
n¹ Tablicê planujemy ods³oniæ na budynku
obecnej Komendy Miejskiej Policji w Gdañ-
sku przy ul. Nowe Ogrody 27, by³ym gma-
chu Komisariatu Generalnego RP w Wol-
nym Mie�cie Gdañsku. Pe³na tre�æ Tablicy
z ciemnego polerowanego granitu (z za-
chowaniem jej pierwotnej pisowni):

W ROKU ¯A£OBY PO ZGONIE WO-
DZA NARODU JÓZEFA PI£SUDSKIE-

Patriotyzm nie ga�nie

Czas na tablice
pami¹tkowe II i III

26 stycznia 2010 roku w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Gdañsku odby³o siê I zebranie KOMITETU
ORGANIZACYJNEGO �Uroczysto�ci Ods³oniêcia Tablic Pami¹tkowych II i III na Budynku przy ul. Nowe Ogrody 12 w Gdañsku�.

GO, Z KTÓRWGO ROZKAZU BAN-
DERA POLSKA POJAWI£A SIÊ PO
D£U¯SZEJ PRZERWIE NA BA£TY-
KU, DLA UPAMIÊTNIENIA PIÊT-
NASTEJ ROCZNICY ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKÊ WOLNEGO DO-
STÊPU DO MORZA � VI WALNY
ZJAZD DELEGATÓW LIGI MOR-
SKIEJ I KOLONIALNEJ OBRADU-
J¥CY U UJ�CIA WIS£Y, TABLICÊ
TÊ WMUROWA£.

DZIA£O SIÊ TO W DNIU 1 CZERW-
CA 1935 ROKU, GDY PREZYDEN-
TEM RZPLITEJ BY£ PROF. DR. IGNA-
CY MO�CICKI, PREZESEM RADY
MINISTRÓW � P£K. WEALERY S£A-
WEK, A KOMISARZEM GENERAL-
NYM W WOLNYM MIE�CIE GDAÑ-
SKU � MIN. KAZIMIERZ PAPEE.

Pod tablic¹ zamieszczony bêdzie
dodatkowy napis: Renovatio 1 czerwca
2010 r.

Jedno z miejsc mêczeñstwa i �mierci
Druga z planowanych Tablic � wy-

konana równie¿ w ciemnym polerowa-
nym granicie � ma byæ ods³oniêta tak¿e
na gmachu Komendy Miejskiej Policji
w Gdañsku przy ul. Nowe Ogrody 27.
Pe³na tre�æ tej Tablicy:

W tym budynku, w latach 1921�
1939 mia³ swoj¹ siedzibê Komisariat
Generalny Rzeczpospolitej Polskiej
w Wolnym Mie�cie Gdañsku.
Napis dodatkowy pod Tablic¹ (mniej-
szymi literami):
Zajêty we wrze�niu 1939 roku przez

gestapo, sta³ siê jednym z miejsc mê-
czeñstwa i �mierci wiêzionych tu przed-
stawicieli Polonii Gdañskiej i ¿o³nierzy
ruchu oporu.

Na I zebraniu w dniu 26 stycznia 2010
roku KOMITET ORGANIZACYJNY usta-
li³ planowany termin ods³oniêci obu tablic
na dzieñ 1 czerwca 2010 roku. Termin ten
zwi¹zany jest z rokiem obchodów 90.
rocznicy odzyskania przez Polskê dostê-
pu do morza i 75. rocznic¹ historyczne-
go zjazdu Ligi Morskiej i Kolonialnej
w 1935 roku.

Komitet posiada wszystkie wymagane
w tym zakresie zgody u¿ytkowników obiek-
tu, oraz stosownych urzêdów i w³adz
Gdañska. Przewidywany koszt obu tablic
to oko³o 14 tysiêcy z³otych. W kwocie tej
zawarte zosta³y koszta wykonania i monta-
¿u Tablic, jak i koszta dodatkowe zwi¹za-
ne z dodatkow¹ publikacj¹ w miesiêczniku
�Nasz Gdañsk� a tak¿e przeprowadze-
niem sesji popularnonaukowej.

Dzia³aj¹c w imieniu i z upowa¿nienia
Przewodnicego i ca³ego Komitetu Organi-
zacyjnego zwracamy siê z apelem i pro�-
b¹ do mieszkañców Gdañska i Pomorza
o wsparcie finansowe i organizacyjne na-
szych przedsiêwziêæ. Wyra¿amy nadziejê
na pozytywne stanowisko w wy¿ej wy-
mienionej sprawie podaj¹c równocze�nie
numer specjalnie utworzonego w Stowa-
rzyszeniu �Nasz Gdañsk� konta, na które
mo¿na wp³aciæ pieni¹dze:

STOWARZYSZENIE �NASZ GDAÑSK�
80-826 Gdañsk, ul. Ogarna 64/65

NIP 583-26-94-814, Regon 190407984

KOMITET ORGANIZACYJNY
Uroczysto�ci Ods³oniêcia Tablic

Pami¹tkowych II i III na Budynku
przy ul. Nowe Ogrony 27 w Gdañsku

BANK PEKAO S.A. O/GDAÑSK

PL 17 1240 5400 1111 0010 2626 0986

Wp³atê nale¿y oznaczyæ dopiskiem (ty-
tu³em): �Tablica Pami¹tkowa II i III�.

Z-CA PRZEWODNICZ¥CEGO KOMITETU

ORGANIZACYJNEGO MGR RUFIN GODLEWSKI

Mgr Barbara Krystyna Jankowska redaktor wyda-
nia internetowego Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�
otrzymuje dyplom podziêkowania

Z prawej: dyplom podziêkowania za wk³ad w przy-
gotowanie tablicy otrzymuje mgr Janusz Tarnacki
� Kierownik Referatu Ochrony Zabytków Wydzia³u
Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków
UM w Gdañsku
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�rednie wynagrodzenia w porówna-
niu z I pó³roczem 2005 r. wzros³y o 38%.
Przeciêtna p³aca brutto w sektorze przed-
siêbiorstw wynios³a w Gdañsku w I pó³-
roczu 2009 r. 4176 z³, a w Warszawie
4431 z³.

Najwiêcej � w informatyce

Jak wynika z danych GUS o wynagro-
dzeniach w gospodarce narodowej za III
kwarta³ 2009 r. najwy¿sze �rednie p³ace
(ok. 5,8 tys. z³), oferuj¹ firmy informa-
tyczne i telekomunikacyjne. Na wysokie
wynagrodzenia mo¿na te¿ liczyæ w dzia-
³alno�ci finansowej i ubezpieczeniowej
(5,2 tys. z³). Jednocze�nie w ci¹gu roku
�rednie p³ace w sektorze publicznym wzro-
s³y o 6,5%, a w prywatnym o 4,8%. Oczy-
wi�cie, nadal mamy do czynienia z dzia-
³ami gospodarki w których p³ace s¹ nadal
stosunkowo niskie. Sztandarowym przy-
k³adem jest tu szeroko rozumiana kultura,
ale w tym przypadku mo¿na przynajmniej
liczyæ na kulturaln¹ atmosferê w pracy.

Województwo pomorskie s³abo nato-
miast wypad³o w raporcie �Jako�æ obs³ugi
2009� firmy Vision Secret Client. Pod-
czas badania zebrano oceny ok. 200 tys.
klientów, którzy po wizycie w sklepie lub
salonie us³ugowym wype³niali ankietê
o jako�ci obs³ugi. Obserwacji poddano
ponad 100 bran¿. W skali kraju ogólna
ocena wynios³a tylko 1,76 pkt w skali
piêciopunktowej. Przy czym by³a ona jed-
nak o 6% lepsza ni¿ w roku 2008. Naj-
lepiej w rankingu wypad³o województwo
�wiêtokrzyskie, a najgorzej pomorskie.
W�ród ponad 100 bran¿ najni¿ej ocenio-
no szpitale i kliniki, co chyba nikogo nie
dziwi.

Sukcesy gdañskiego DCT

Od lat 90. rosyjska ropa trafia³a po-
przez gdañski Naftoport do innych od-
biorców w Europie (w 2009 r. by³o to ok.
3,9 mln ton). Niestety polski terminal

Przeciêtna p³aca brutto w sektorze przedsiêbiorstw
wynios³a w Gdañsku w I pó³roczu 2009 r. 4176 z³

Wiêcej sukcesów,
mniej pora¿ek

Gdañszczanie coraz lepiej zarabiaj¹. Systematycznie zmniejszamy dystans do stolicy pod wzglêdem zarobków. To efekt
dobrej sytuacji gospodarczej w regionie oraz m¹drej polityki w³adz lokalnych.

nie bêdzie ju¿ s³u¿y³ rosyjskim eksporte-
rom. Rosjanie realizuj¹ bowiem plan
uniezale¿nienia siê od krajów tranzyto-
wych w eksporcie swojej ropy. W Kozmi-
nie ko³o W³adywostoku premier W³adi-
mir Putin uroczy�cie otworzy³ terminal
naftowy, który umo¿liwia transport ropy
statkami przez Ocean Spokojny do od-
biorców w ró¿nych regionach �wiata. Su-
rowiec do terminalu dociera kolej¹ poko-
nuj¹c odleg³o�æ ponad 4 tys. km. Tylko
w pierwszym kwartale 2010 r. firmy ro-
syjskie przetransportuj¹ w ten sposób
3,1 mln ton ropy.

Ciesz¹ natomiast sukcesy gdañskiego
DCT (Deepwater Container Terminal),
który staje siê coraz bardziej znacz¹cym
kontenerowym hubem na Ba³tyku. Dziêki
�wiatowemu armatorowi kontenerowemu
firmie Maersk do Gdañska zaczê³y przy-
p³ywaæ ponad 300-metrowe statki mog¹ce
zabraæ blisko 8,4 tys. kontenerów. Linia
Azja�Gdañsk to niew¹tpliwie przysz³o�æ
gdañskiego portu.

Przejêcia gdañskiej Energi mo¿e doko-
naæ Polska Grupa Energetyczna. Wed³ug
ostatniej wyceny sprzed trzech lat by³a ona
warta 6 mld z³. Skarb Pañstwa kontroluje
100% akcji firmy, chocia¿ ok. 15% musi
zarezerwowaæ dla jej pracowników (dla
których jest to doskona³a wiadomo�æ). Za-
proszenie do negocjacji w sprawie kupna
wiêkszo�ciowego pakietu gdañskiej Energi
resort skarbu powinien og³osiæ w II kwar-
tale br. Przy sprzeda¿y wspó³pracowaæ
bêdzie KPMG w konsorcjum z kancelari¹
prawn¹ Salans D. Oleszczuk. Najprawdo-
podobniej oferta nie wzbudzi wiêkszego
zainteresowania w�ród zagranicznych kon-
cernów. Chocia¿ zdania w tej sprawie s¹
podzielone.

Jednocze�nie resort skarbu przymierza
siê do sprzeda¿y akcji gdañskiego Lotosu.
Nale¿¹cy do Pañstwa pakiet 53% akcji
Lotosu wart jest ok. 2 mld z³. Warto tu
dodaæ, ¿e inwestorom instytucjonalnym

sprzedano w styczniu br. 10,8% akcji. Zda-
niem analityków ze znalezieniem jednego
du¿ego nabywcy mo¿e jednak byæ pro-
blem, co mo¿e opó�niæ ten proces.

300 mln z³ z funduszy unijnych
na Kolej Metropolitaln¹

Rz¹d zamierza przeznaczyæ na budowê
Kolei Metropolitalnej w Trójmie�cie ko-
lejne 300 mln z³ z funduszy unijnych. £¹cz-
na kwota dofinansowania tej inwestycji
wzro�nie z 306 mln z³ do 650 mln z³. Ma
siê ona zakoñczyæ ju¿ w roku 2013 i staæ
siê wzorem dla innych samorz¹dów. Ko-
lej Metropolitalna to olbrzymia szansa na
gospodarcze o¿ywienie naszego regionu
oraz pozyskiwanie inwestycji. Rozpoczê-
cie budowy kolei ma siê rozpocz¹æ w IV
kwartale 2011 r., a przetarg na koncep-
cjê programowo-przestrzenn¹ oraz raport
o oddzia³ywaniu na �rodowisko powinien
zostaæ og³oszony ju¿ w pierwszym kwar-
tale br.

Pomorskie instytucje mog¹ mieæ w tym
roku problem z udzielaniem zamówieñ
publicznych, gdy¿ ustawa Prawo zamó-
wieñ publicznych zosta³a dwukrotnie zno-
welizowana. Ju¿ w ubieg³ym roku pojawi-
³y siê problemy ze sprawnym udzielaniem
zamówieñ publicznych. Do wyj¹tków na-
le¿y tu Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Josepha Conrada w Gdañ-
sku, która w 100% wykorzysta³a przyzna-
ne jej �rodki. W du¿ej mierze jest to za-
s³ug¹ nowej dyrekcji, która ma koncepcjê
jej rozwoju. Nale¿y w wymieniæ dyrekto-
ra Paw³a Brauna oraz jego zastêpczyniê
Bo¿enê Orczykowsk¹, a tak¿e kierownika
dzia³u administracji Joannê Wiszniewsk¹-
-Branick¹.

Gdañsk aspiruje do stania siê Euro-
pejsk¹ Stolica Kultury w 2016 roku. Czas
ju¿ najwy¿szy, aby w ten ambitny pro-
gram zaczê³y siê w³¹czaæ organizacje po-
zarz¹dowe oraz instytucje spo³eczne.

DR JAROS£AW BALCEWICZ
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�O wygl¹dzie (muzeum) nie mo¿e decy-
dowaæ uk³ad urbanistyczny dawnej osady
rybackiej�. Takie s³owa pad³y podobno
z ust wiceprezydenta miasta, odpowie-
dzialnego za rozwój przestrzenny i kszta³t
architektoniczny Gdañska.

Zadziwiaj¹cy brak orientacji w historii
i topografii naszego miasta?

Przykro mi bardzo, ale je¿eli relacja pra-
sowa jest wierna, to kryje siê za nimi za-
dziwiaj¹cy brak orientacji w historii i to-
pografii naszego miasta. Przypomnijmy
dzieje terenu, na którym ma stan¹æ to nie-
w¹tpliwie wa¿ne i potrzebne Muzeum.
Mowa tu o rejonie miêdzy Kana³em Ra-
duni (od mostu Wapiennickiego do most-
ku w przed³u¿eniu ul. Na Dylach) z jednej
strony, a ulicami Stara Stocznia i Wa³ow¹
z drugiej. Tutejszy uk³ad urbanistyczny nie
ma nic wspólnego z ¿adn¹ �osad¹ ryback¹�.
Teren ten, to dawny �Dwór Wiadrowni-

W ³ódkach siedzia³y zakochane pary, czêsto w towarzystwie muzyka
umilaj¹cego przeja¿d¿kê gr¹ na harmonii. Co stoi na przeszkodzie,

by i dzisiaj tak p³ywaæ? Wody nam nie brakuje...

Od Wiadrowni
do Muzeum Wojny

W zwi¹zku z ulokowaniem projektowanego Muzeum II Wojny �wiatowej na obszarze historycznego �ródmie�cia Gdañska
prasa donosi o kontrowersjach, zwi¹zanych z jego rozmiarami. W tym sporze zdecydowan¹ racjê ma Pomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków, stoj¹cy na stra¿y panoramy �ródmie�cia, nosz¹cego � czy siê komu podoba, czy nie � status
Pomnika Historii.

ków� (Eimermacherhof),
po polsku czê�ciej okre-
�lany jako Wiadrownia.
W roku 1540 przydzie-
lono go rzemie�lnikom,
wyrabiaj¹cym drewnia-
ne cebry i wiadra. Wia-
drownicy oddzielili siê
od bednarzy i utworzyli
w³asny cech, a w 1560 r.
Rada Miasta nada³a im
statut. Jako sztukê mi-
strzowsk¹ musieli wy-
konaæ wiadro z klepek
dêbowych. Bednarze, któ-
rzy jako jedyni mieli do-
t¹d prawo wykonywania
beczek z dêbiny, wyst¹-
pili z protestem i w koñ-
cu doprowadzili do tego,
¿e Rada nakaza³a wia-
drownikom u¿ywanie wy-

³¹cznie drewna sosnowego lub lipo-
wego.

Robota by³a nie³atwa i s³abo wyna-
gradzana. W 1670 r. skar¿¹cym siê
czeladnikom podwy¿szono zap³atê do
2 florenów za kopê wiader, ale odebrano
prawo do napiwku i postawiono waru-
nek: je¿eli kto� nie wykona 60 wiader
w ci¹gu tygodnia, dostanie za nie tyle,
co dot¹d. Z biegiem czasu na Wiadrow-
ni powsta³y warsztaty, szopy i domy
mieszkalne. Tutejsza siatka ulic, bêd¹-
ca dzi� pod ochron¹ (jak w ca³ym hi-
storycznym �ródmie�ciu), ukszta³to-
wa³a siê w XVII w. Przed³u¿enie ulicy
Na Dylach (od mostku do Wa³owej)
stanowi³a ulica Piekary, zwana te¿ Wiel-
k¹ Piekarsk¹ (Grosse Bäckergasse),
koñcz¹ca siê u zbiegu Wa³owej i Bra-
banku � dzisiejszej Starej Stoczni. Od-
ga³êzia³y siê od niej równoleg³e do
Brabanku ulice Wielka (Grosse Gasse)
i Ma³a (Kleine Gasse).

Historyczne ulice Wiadrowni

Dwór Wiadrowników, widziany z mostku Na Dyle

Malowniczy bulwar nad brzegiem
Kana³u Raduni

Nad brzegiem Kana³u Raduni bieg³
niezwykle malowniczy bulwar Wiadrow-
nia Nad Raduni¹ (Eimermacherhof an der
Radaune). Na pocz¹tku sta³y tu tylko
warsztaty i szopy. Pierwsze sta³e domy
przy Piekarach powsta³y w 1640 r., przy
Wielkiej w 1649, przy Wiadrowni w la-
tach 1653�1664. Najwiêksz¹ ozdob¹ Wia-
drowni by³ a¿ do ostatniej wojny Dwór
Wiadrowników � dom szeregowy z lat
1733�39. By³y tu 24 mieszkania jednopo-
kojowe z kuchni¹, o powierzchni 32�36
metrów kwadratowych, rozmieszczone na
dwóch kondygnacjach, przy czym gdañ-
skim obyczajem ka¿de � górne czy dolne
� mia³o osobne wej�cie wprost z ulicy.
Dwór Wiadrowników ró¿ni³ siê jednak od
pozosta³ych domów szeregowych tym, ¿e
poziomy wej�æ z ulicy by³y zró¿nicowane:
drzwi do górnych mieszkañ by³y umiesz-
czone o kilka schodków wy¿ej. Poza tym



11

Nr 02/2010

mia³y stylowe formy i urocz¹ dekoracjê.
Odchylana górna czê�æ drzwi s³u¿y³a do
s¹siedzkich pogaduszek. Podobne rozwi¹-
zanie podziwiamy dzi� na Helu, ale nie
zapominajmy o datach powstania. Drzwi
na Wiadrowni by³y wzorem dla tych na
Helu.

Urok Wiadrowni i ca³ej tej okolicy nad
Raduni¹ i Mot³aw¹ odnajdujemy w daw-
nych opisach i wspomnieniach. Oto frag-
ment jednego z nich, zatytu³owanego Wod-
na romantyka: �£ódki! Od nich zaczyna
siê najpiêkniejsza pora roku. Tak wiêc
w koñcu lutego, kiedy wystrojeni w od-
�wiêtne spodnie trêbacze jeszcze nawet
nie my�leli, by dla przywitania wiosny wy-
grzebaæ ze schowków bucz¹ce b¹ki, spie-
szyli�my na Wiadrowniê, ¿eby wypo¿yczyæ
³ód�, (przy czym) czêsto brakowa³o nêdz-
nego miedziaka do okr¹g³ej sumy. Piêkne
a¿ do p³aczu by³y przeja¿d¿ki w rozedrga-
nej ciszy wieczoru, gdy na niebie gas³o
ostatnie �wiat³o s³oneczne, gdy w domach
na brzegu nie zapalono jeszcze lamp...�.

Ulica Karpia zas³uguje na odbudowê

Dalej czytamy, ¿e w ³ódkach siedzia³y
zakochane pary, czêsto w towarzystwie
muzyka umilaj¹cego przeja¿d¿kê gr¹ na
harmonii. Tak by³o a¿ do ostatniej wojny.
Co stoi na przeszkodzie, by i dzisiaj tak
p³ywaæ? Wody nam nie brakuje...

Wa¿ny jest tak¿e k00ontekst historycz-
nej przestrzeni. Po drugiej stronie Raduni
biegnie ulica Karpia (Karpfenseigen). Za-
budowana malowniczymi domkami eme-
rytowanych kapitanów ¿eglugi, do 1945
roku by³a jedn¹ z najpiêkniejszych � nie

Domki kapitanów przy ulicy Karpiej

Odchylana po³owa drzwi s³u¿y³a do s¹siedzkich
pogaduszek

tylko w Gdañsku. Piêkne nadwodne
ulice by³y istot¹ to¿samo�ci Gdañ-
ska. Jak dot¹d odbudowano � i to
nie do koñca � tylko ci¹g Nabrze¿y
nad Mot³aw¹ � D³ugiego i Rybac-
kiego. Ulica Karpia, a przynajmniej
jej odcinek od zbudowanej po woj-
nie szko³y do zbiegu z Wapiennick¹,
gdzie sta³a Szko³a Nawigacyjna �
pierwsza na ziemiach polskich! � ze
wszech miar zas³uguje na odbudo-
wê. Wskazane by³oby tutaj to, czego
w �ródmie�ciu nadal siê nie robi
(b³¹d!): proponowanie odbudowy
poszczególnych kamieniczek indy-
widualnym inwestorom. Wierzê, ¿e
siê to uda i ulica Karpia odzyska
dawne piêkno.

Jaki z tego wszystkiego wniosek
dla bry³y Muzeum na Wiadrowni? Do
wszystkich niezbêdnych w tym histo-
rycznym miejscu warunków i ogra-
niczeñ konserwatorskich nale¿y do-
daæ postulat, by elewacja Muzeum

od strony Raduni jak najsilniej nawi¹zy-
wa³a do dawnych form.

Przypominanie, ale i odwracanie
skutków okropno�ci wojny

jest miar¹ kultury

Ju¿ s³yszê w my�li zbiorowy krzyk prze-
ciwników przywracania historycznego piêk-
na: To, ¿e co� by³o, nie jest argumentem!
Odpowiadam: Nie dlatego, ¿e by³o, tylko
dlatego, ¿e by³o piêkne, a w tym przy-
padku tak¿e niezwyk³e. Warto chyba
mieæ co� piêknego i jedynego w swoim

rodzaju, a nie jeszcze jeden wie¿owiec,
jakich wszêdzie pe³no? Wiadrownia by³a
nieod³¹czn¹ czê�ci¹ wspania³ego dzie-
dzictwa Starego Gdañska, zniszczonego
w tym miejscu przez wojnê. Godzi siê,
by powstaj¹ce Muzeum Wojny w miarê
mo¿liwo�ci to dawne piêkno przywróci-
³o. Przypominanie, ale i odwracanie
skutków okropno�ci wojny jest czym�
wiêcej ni¿ tylko szczytn¹ powinno�ci¹ �
jest miar¹ kultury.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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mentu � dzwonu okrêtowego, którego los
pozostawa³ nieznany. Kilka miesiêcy temu
MOSiR w Gdañsku otrzyma³ sygna³, ¿e
znajduje siê on w jednej z restauracji na
po³udniu Polski. Zweryfikowanie tej in-
formacji zajê³o trochê czasu, jednak nie
natrafiono na jego �lad.

� Rozwa¿ali�my ju¿ wykonanie repliki
dzwonu. Jego odlania chcia³a podj¹æ siê
Fundacja �Wspólnota Gdañska�. Wtedy jed-
nak poprzez rodzinê mieszkaj¹c¹ w Gdañ-
sku skontaktowa³ siê z nami pewien cz³o-
wiek i zaproponowa³ spotkanie. Jak siê
okaza³o, mia³ dla nas olbrzymi¹ niespo-
dziankê � mówi Leszek Paszkowski, dy-
rektor MOSiR w Gdañsku.

P³ywaj¹c pod bander¹ Gdañska, realizo-
waæ bêdzie ideê dla której przed 70 laty zo-
sta³ zbudowany, tj. zaszczepianie pozytyw-
nych warto�ci w�ród m³odzie¿y poprzez
szkolenie ¿eglarskie, obcowanie z ¿ywio³em
morza, edukacjê spu�cizny historycznej Mia-
sta Gdañska i polskiej obecno�ci na morzu.

Przypomnijmy: 3 listopada 2008 r. Mia-
sto Gdañsk podpisa³o z Lig¹ Obrony Kraju,
dotychczasowym w³a�cicielem ¿aglowca,
akt notarialny dotycz¹cy jego przekaza-
nia. Akcjê odbudowy pod has³em �Gdañsk
ratuje ¿aglowiec� prowadzi Miejski O�ro-
dek Sportu i Rekreacji w Gdañsku.

Kalendarium losów
1938 � zamówiony przez Ligê Morsk¹
i Kolonialn¹, z inicjatywy gen. Mariusza
Zaruskiego, jako jeden z 10 podobnych
jachtów, które mia³y stanowiæ trzon przy-
sz³ej polskiej morskiej flotylli harcerskiej.
Okres wojny jacht spêdzi³ na szwedzkich
wodach terytorialnych ¿egluj¹c pod tym-
czasow¹ nazw¹ �Kryssaren�.
1946 � w styczniu ¿aglowiec przyp³yn¹³
do kraju. Nadano mu nazwê �Genera³ Zaru-
ski� w ho³dzie inicjatorowi jego budowy.
1948 (lub 1950) � zmiana nazwy na �M³o-
da Gwardia�.
1957 � zmiana nazwy na �Mariusz Za-
ruski�.
Pocz¹tek lat 70. � przywrócenie nazwy
�Genera³ Zaruski�.
W po³owie lat 90. � wyczarterowany pry-
watnej osobie (rybakowi). Zaniedbany,

S/Y Genera³ Zaruski

Gdañsk ratuje ¿aglowiec
Wzorem innych miast hanzeatyckich, Gdañsk sta³ siê w³a�cicielem ¿aglowca s/y �Genera³ Zaruski�,
który po realizowanej obecnie rewitalizacji bêdzie pe³ni³ funkcjê flagowej jednostki Miasta Gdañska.

W przerwach miêdzy rejsami, cumuj¹c przy Centralnym Muzeum Morskim, z pewno�ci¹ stanowiæ bêdzie atrakcjê
turystyczn¹ i dumê Gdañska, jako w pe³ni sprawny i eksploatowany obiekt muzealny.

wyeksploatowany i zdewa-
stowany, od 2001 do 2003
sta³ w porcie rybackim w Ja-
starni.
Od sierpnia 2003 � pod
opiek¹ fundacji Polskie ¯a-
gle im. Gen. Zaruskiego, za-
mierzaj¹cej wyremontowaæ
jacht i przywróciæ mu funk-
cjê zaplanowan¹ jeszcze przed
wojn¹ � szkolenie ¿eglarskie
m³odzie¿y.
4.04. 2009 � przeholowanie
przez holownik Atlas do Gdañskiej Stoczni
Remontowej z portu rybackiego �Szkuner�
we W³adys³awowie, gdzie przez kilka lat
sta³ wyslipowany i mocno zniszczony.

Po 70 latach od daty budowy ¿aglow-
ca, Firma Complex Jacht zabra³a siê ostro
do pracy, by skróciæ czas remontu drew-
nianego kad³uba do minimum oraz zyskaæ
zapas czasu niezbêdny na usuniêcie ewen-
tualnych ukrytych usterek.

¯aglowiec bêdzie odbudowany wed³ug
dostarczonych przez Mi³osza Wierzchow-
skiego planów bli�niaczego jachtu �Kap-
peren�, z tym zastrze¿eniem, ¿e zostanie
zmodyfikowany wewn¹trz, pod wzglêdem
sanitarnym i oczywi�cie bezpieczeñstwa.

Powróci³o �Serce�
Za³o¿eniem MOSiR w Gdañsku, jako

armatora jednostki, jest przywrócenie jej
do dawnej �wietno�ci na podstawie orygi-
nalnych planów, tak by jak najwierniej oddaæ

historyczny charakter drew-
nianej konstrukcji. W tym
celu czynione s¹ starania, by
odzyskaæ jak najwiêcej ory-
ginalnych elementów wypo-
sa¿enia. Jest ju¿ ko³o sterowe,
zabytkowa winda kotwicz-
na, lampy sygnalizacyjne.

Jeden z mieszkañców Ja-
starni przekaza³ dokumenta-
cjê stateczno�ci jednostki oraz
dzienniki pok³adowe. To bar-
dzo cenne �ród³o informacji.

Brakowa³o jednak z pew-
no�ci¹ najwa¿niejszego ele-

Holownik Atlas 4.04.2009 przeholowa³ drewniany kad³ub s/y
Gen. Zaruski z W³adys³awowa do Gdañskiej Stoczni Remontowej

3 marca 2009 roku pozyskano najwa¿niejszy
element � dzwon, uznawany za �serce� ka¿dej
jednostki p³ywaj¹cej

Firma Complex Jacht podczas prac remontowych zabytko-
wego ¿aglowca
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W intencji ¿yj¹cych i tych, którzy ode-
szli na wieczn¹ wachtê sokolich druhów
i olimpijczyków, mszê �wiêt¹ odprawi³ mi-
sjonarz, oblat Maryi Niepokalanej � ojciec
Roman Niciñski, który akcentuj¹c tradycje
sokole w homilii przypomnia³, ¿e wy-
chowuj¹c m³odzie¿ nale¿y pamiêtaæ,
i¿ w zdrowym ciele zawsze mieszka
zdrowy duch.

Sokoli op³atek, któremu patrono-
wa³ senator RP, druh � Piotr £ukasz
Andrzejewski (W³adys³awowo � hal-
lerowski Pensjonat �Solmare�) zgro-
madzi³ poza sokol¹ braci¹ takie po-
stacie ¿ycia publicznego jak: by³y
wicemarsza³ek Sejmu RP i gor¹cy pa-
triota Tadeusz Rudolf Fiszbach, po-
se³ na Sejm RP Ziemi Pomorskiej �
Andrzej Jaworski � notabene dobrze
zapowiadaj¹cy siê polityk, a tak¿e
Marian Szajna z ma³¿onk¹ � oddany dzia-
³acz samorz¹dowy Ziemi Pomorskiej. Gro-
no olimpijczyków reprezentowali miêdzy
innymi Bernadeta Blechacz, Beata Dzia-
dura, Hubert Skrzypczak, Ryszard Sob-
czak i wielu innych mistrzów sportu jak
Roman W¹sowski, Roman Berlik, czy Ja-
nusz Kupcewicz, a nadto Wies³aw Szczo-
drowski � Prezydent Kongresu Sportu
Polskiego w Warszawie i Prezydent Kon-
gresu Sportu Ludowego w Cetniewie
(OPO im. F. Stamma).

W zdrowym ciele zdrowy duch

O swoich sokolich i sportowych pasjach
wspomnia³ dr Eligiusz Sitek, a dr Tadeusz
Fiszbach barwnie i z pasj¹, owiany cha-
ryzm¹ snu³ wspomnienia i anegdoty z ¿ycia
zarówno sportowego, jak i politycznego.

Zrazu zaznaczyæ trzeba, ¿e to postaæ nie
do koñca wykorzystana przez te instytucje,
które winny tak ogromne bogactwo wiedzy
i do�wiadczenia wykorzystaæ, a do tego
siê nie kwapi¹ � wszak to ¿ywa i zapisana
z³otymi zg³oskami karta naszej historii
wspó³czesnej!

Atmosfera op³atkowego spotkania przy
wtórze polskich kolêd przebiega³a w taki
sposób w duchu patriotyzmu, jakby obce
nam by³y spory, czy problemy, jakie niesie
powszedni dzieñ.

Przy tak szczególnej okazji sympatycz-
nie zapromowa³o siê Starostwo Powiatu
w Starogardzie Gdañskim, któremu przewo-
dzi starosta Leszek Burczyk, a nie sposób
tu pomin¹æ 90. rocznicy powrotu do Macie-

rzy wspomnianego miasta i niezapo-
mnianej w nim wizyty legendarnego
gen. Józefa Hallera, która przypada
na dzieñ 29 stycznia 2010 roku.

W tydzieñ pó�niej 8 lutego � Karu-
zy, którym m¹drze kieruje sympatycz-
na sk¹din¹d Pani Burmistrz Miros³a-
wa Lehman. One równie¿ bêd¹ mia³y
tak¹ sam¹ rocznicê i uroczyst¹ jej
celebrê, a przy okazji ciekawie siê
zapromowa³y na sokolim op³atku,
pokazuj¹c krasê swojej ziemi, o któ-
rej nie darmo mawiaj¹, ¿e jest Per³¹
Kaszub � z której wyruszy³ znany za-
pa�nik i wielokrotny medalista Olim-

piad i Mistrzostw �wiata � Andrzej Wroñ-
ski (�Kaszubski Tur�).

Koñcz¹c s³owa podziêki za pomoc w zor-
ganizowaniu tej mi³ej uroczysto�ci nale¿¹
siê darczyñcom i fundatorom: Alinie Ba-
aske, Eugeniuszowi Lipiñskiemu, Romano-
wi W¹sowskiemu, Marianowi Kosackiemu
i Krzysztofowi Horoszkiewiczowi z firmy
�PORTAL� � Gdañsk, którzy ciekawie po-
³¹czyli pasje do sportu, olimpizmu i biznesu.

MIROS£AW BEGGER

MIROS£AW RÓJ-SARNECKI

Pomorskie Soko³y w imiê mi³o�ci, pokoju i przyja�ni
podzieli³y siê op³atkiem

Nawet kilkunastostopniowy mróz panuj¹cy na Pomorzu gdañskim nie wystraszy³ sokolej braci, która
zgromadzi³a siê na mszy �wiêtej w Domu Parafialnym Kolegiaty Naj�wiêtszego Serca Jezusowego w Gdañsku Wrzeszczu
przy ul. Ksiêdza Zator-Przytockiego.

Od lewej: Miros³aw Rój-Sarnecki, Miros³aw Begger,
Tadeusz Fiszbach i arch. Stanis³aw Michel

Fot. Arch.

Sympatyk morza, nurek archeolog, gdy
us³ysza³ o podjêtej w Gdañsku akcji rewita-
lizacji historycznego ¿aglowca, postanowi³
bezp³atnie przekazaæ oryginalny dzwon po-
k³adowy z s/y �Genera³ Zaruski�. Darczyñca
wyrazi³ wolê pozostania anonimowym. Spo-
tkanie i przekazanie dzwonu na rêce dyrek-
tora MOSiR w Gdañsku Leszka Paszkow-
skiego odby³o siê 3 marca 2009. Dziêki
temu pozyskano najwa¿niejszy element �
dzwon, uznawany za �serce� ka¿dej jed-
nostki p³ywaj¹cej.

Cegie³ki
Z czê�ci oryginalnego demontowanego

materia³u planuje siê wykonaæ pami¹tki �
cegie³ki, by w ten sposób promowaæ i wspie-

raæ projekt odbudowy �Genera³a Zaruskie-
go�. Nowy armator liczy na to, ¿e pami¹tki
te znajd¹ nabywców w�ród osób, które
darz¹ Genera³a sentymentem, ¿eglowa³y
na nim i którym jego powrót do dawnej
�wietno�ci i misji, le¿y na sercu.

Kapitan s/y General Zaruski (w odbudo-
wie) Jan Trammer liczy na to, ¿e ¿aglo-
wiec ju¿ w 2010 roku wejdzie ponownie
do czynnej eksploatacji.

Nr konta projektu
�Gdañsk ratuje ¿aglowiec�:

�Genera³ Zaruski� Bank Millenium
84116022020000000119096280

TEKST: W£ODZIMIERZ AMERSKI

ZDJÊCIA: MOSIR GDAÑSK

Dane techniczne jachtu:

JACHT GENERA£ ZARUSKI, NR REJ. PZ-4,
SYGNA£ WYWO£AWCZY �

S(sierra)P(papa)G(golf) 2276.
· rok budowy � 1939
· kraj budowy � Szwecja
· materia³ konstrukcyjny � drewno
· typ o¿aglowania � kecz gaflowy
· powierzchnia ¿agli � 315 m kw
· d³ugo�æ ca³kowita � 28 m
· d³ugo�æ kad³uba � 25,3 m
· szeroko�æ � 5,8 m
· zanurzenie � 3,5 m
· tona¿ � 71 BRT
· silnik � 2 silniki pomocnicze o ³¹cznej

mocy 190 KM
· za³oga sta³a � 3 osoby
· za³oga � 30 osób.
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Sposoby dzia³ania i wyniki w znacznym
stopniu przyczyni³y siê do rozwoju s¹siedz-
kich kontaktów w sferze kulturowej, na-
ukowo-technicznej, ekonomicznej, a przede
wszystkim turystycznej.

Wystawy, spotkanie, filmy
W �Centrum� zawsze co� ciekawego siê

dzieje, organizowane s¹ kursy jêzyka ro-
syjskiego na wszystkich poziomach, funk-
cjonuje biblioteka dla doros³ych i dzieci,
oraz klub filmowy o nazwie �Horyzont�.
Du¿ym powodzeniem cieszy siê te¿ galeria
obrazów rosyjskich artystów plastyków,
a tak¿e spotkania z historykami, politolo-
gami i naukowcami. Od kilku lat w �Cen-
trum� funkcjonuje Klub Podró¿ników po
Rosji, którego przewodnicz¹cym jest nie-
zwyk³y gdañszczanin, Romuald Koperski,
z zami³owania podró¿nik, który wielo-
krotnie wêdrowa³ po Syberii. Na spotka-

Dzieje siê w Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury

Z my�l¹ o dobrych
relacjach z s¹siadami!

Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury obchodzi 25-lecie swojej dzia³alno�ci w Gdañsku. W okresie dotychczasowej dzia³alno�ci
zrealizowano wiele programów maj¹cych na celu zapoznanie spo³eczno�ci Trójmiasta z kultur¹, nauk¹ i histori¹ Rosji.

nia z nim przychodzi zawsze komplet s³u-
chaczy.

Od kilku miesiêcy dyrektorem RCN i K
w Gdañsku, jest historyk, absolwent Uni-
wersytetu Moskiewskiego im £omonoso-
wa, Sergiej Skliarow. W nowo opracowa-
nym planie, g³ównym zagadnieniem jest
rozszerzenie zakresu ró¿norodno�ci i ja-
ko�ci imprez adresowanych dla mieszkañ-
ców Trójmiasta oraz turystów polskich
i zagranicznych. Dlatego te¿ trwaj¹ uzgod-
nienia terminów wystêpów zespo³ów i poje-
dynczych osób w sezonie wiosenno-letnim,
a szczególnie podczas kolejnego Jarmarku
�w. Dominika.

O polskich zes³añcach na Syberiê
Jedn¹ z najwa¿niejszych niespodzianek

sezonu mo¿e byæ wystawa po�wiêcona pol-
skim zes³añcom na Syberiê, zorganizowana
przez Polsk¹ i Rosyjsk¹ Akademiê Nauk.

Aktualnie eksponaty wystawy wêdruj¹
po syberyjskich miastach i po powrocie do
Warszawy byæ mo¿e zawinie do Gdañska.
Wystawa ta na pewno przybli¿y nam bio-
grafiê i dokonania naszych wielkich roda-
ków z ró¿nych pokoleñ w�ród których byli
miêdzy innymi Bronis³aw Pi³sudski, Bene-
dykt Dybowski, Jan Czerski i wielu innych.

W planach br. znalaz³y siê równie¿ po-
zycje zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ i dorobkiem
wielkich artystów, pisarzy, architektów. Nie
tak dawno gdañszczanie oklaskiwali wystêp
mêskiego zespo³u muzyczno-wokalnego
SRETENIE z Moskwy, który specjalizuje siê
w pie�niach cerkiewnych. Podoba³ siê rów-
nie¿ koncert  �Od Wysockiego do Kaczmar-
skiego�� w wykonaniu Przemys³awa Gru-
dziñskiego. Aktualnie w �Centrum� bia³oruski
artysta malarz Leonid Gomonow z Miñska
zaprasza na wystawê swoich obrazów.

MIECZYS£AW WASIEWICZ


